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COMIDA DO RIO, COMIDA DA RUA: PROCESSOS SOCIAIS DE APROPRIAÇÃO 

DO ESPAÇO URBANO CARIOCA PELA GASTRONOMIA 

 
 

Igor Mauricio Rocha Linhares Barreto1 
 

RESUMO: 

Os processos de produção social de espaços urbanos têm natureza social e cultural. 
Carregam, ainda, componentes de ordem política, porque orientam lutas de 
apropriação de territórios e esforços para atribuir-lhes sentidos e significados. Por 
conta disso e de uma maneira dinâmica, territórios urbanos são utilizados de 
variadas formas, ou até mesmo subutilizados, refletindo as mudanças provocadas 
pela alteração temporal de hábitos e comportamentos sociais. Nos dias de hoje, 
inúmeros fenômenos têm colaborado com esses processos de apropriação social de 
espaços urbanos, entre eles a gastronomia, uma prática que une culturas, povos e 
nações. Este trabalho parte da hipótese do reconhecimento da gastronomia de rua 
como prática social capaz de orientar a reestruturação da dinâmica dos espaços e 
de fortalecer a cultura urbana, conferindo à cidade novos significados e sentidos. 
Discute, para tanto, o papel da comida como fenômeno que orienta a ocupação de 
ruas e praças públicas do Rio de Janeiro, a partir da leitura de três estudos de caso 
de eventos que ressignificaram espaços púbicos de uso comum. 

PALAVRAS CHAVE: Gastronomia, comida de rua, cultura urbana, espaços 
públicos, espaços de uso comum. 

 

ABSTRACT: 

The processes of social production of urban spaces have a social and cultural 
nature. They also carry political components, because they guide struggles of 
appropriation of territories and efforts to give them meaning. Because of this and in a 
dynamic way, urban territories are used in various forms, or even underutilized, 
reflecting the changes brought about by the temporal alteration of social habits and 
behaviors. Nowadays, numerous phenomena have collaborated with these 
processes of social appropriation of urban spaces, among them gastronomy, a 
practice that unites cultures, peoples and nations. This work is based on the 
hypothesis of the recognition of street gastronomy as a social practice capable of 
guiding the restructuring of space dynamics and strengthening urban culture, giving 
the city new meanings. Therefore, it discusses the role of food as a phenomenon that 
guides the occupation of streets and public squares of Rio de Janeiro, from the 
reading of three cases studies of events that have redefined pubic spaces of 
common use. 

KEYWORDS: Gastronomy, street food, urban culture, public spaces, comum use 
sapaces. 

                                                           
1Orientado pela Profa. Dra.Ana Paula Garcia Spolon.  
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INTRODUÇÃO 

No início, quando da formação da sociedade, nas eras pré-históricas, quando 

o homem começou a viver em grupos, esses grupos eram formados para que os 

homens se sentissem protegidos, para que juntos conseguissem ser mais fortes, 

mais até do que os reunidos em outros grupos. Uma dessas motivações era 

exatamente a comida e também os processos de conquista e ocupação de 

territórios. Até os dias de hoje, é assim. A comida ainda é elemento de reunião de 

pessoas e a presença do tema nos estudos que falam de sociedades e de interação 

social é recorrente e firma sua importância como fator fundamental para o 

entendimento contextual de comportamentos e hábitos. 

Desde os primeiros agrupamentos humanos até a reunião das populações 

nas cidades, quando se passou a definir regras de urbanidade, desde as migrações 

até os dias atuais, os conglomerados humanos descrevem sua dinâmica em 

espaços de uso comum, mais ou menos regulamentados pelo poder público.  

As cidades cresceram e se estruturaram em volta de espaços públicos de uso 

comum, que faziam as vezes de pontos de encontro, como referências donde 

nasceram as práticas de lazer comunitário e até mesmo o comércio. Em torno dos 

espaços – das igrejas, dos coretos, das praças -, estruturou-se a organização social 

(LEFEBVRE, 2008). Também nesses espaços surgiram as primeiras referências de 

segurança pública, ou a sensação de vigilância e proteção constantes. 

É nesses espaços que se descreve a interação social em diversos níveis e 

nasce o conceito de uso comum – o direito de aproveitamento do espaço por todos, 

de forma democrática e acessível.  

Entrementes, o comportamento sociocultural muda muito com a evolução 

histórica da sociedade. Ora estamos mais afeitos a estar na rua, ora mais ligados à 

proteção dos espaços íntimos, nas casas e em instituições fechadas e com regras 

de uso e ocupação bem definidas – escolas, igrejas, clubes, associações, locais de 

trabalho.  

Também o lazer ora é usufruído em espaços abertos, ora em espaços 

fechados. A própria internet trouxe o entretenimento indoor e alterou 

comportamentos socioculturais. De toda forma, espaços abertos são sempre uma 

alternativa ao encontro e constituem possibilidades ricas de ressignificação da 

cultura urbana. Por isso as cidades investem em sua apropriação, de acordo com 
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seus interesses e recursos. Da mesma maneira, quando surge uma demanda de 

ocupação, a sociedade reage, orientando processos de apropriação que não haviam 

sido previstos pelas municipalidades. 

Apesar da importância do lazer nos espaços púbicos ser fundamental e 

parecer evidente que este está profundamente associado com a dinâmica social das 

cidades, existe ainda, em muitas localidades, a primazia dos espaços privados, 

fortalecidos pelas lógicas dadas por shopping centers, galerias, condomínios e 

outros espaços fechados e protegidos, ancorados inclusive nos pactos tácitos 

relativos à segurança. 

Os processos de produção e apropriação de espaços urbanos públicos de 

uso comum são estudados pela sociologia urbana, pela arquitetura e pelo urbanismo 

e por outras áreas de conhecimento. Em todos os casos, considera-se a expressão 

dos comportamentos culturais de uma organização social determinada. Significa, 

portanto, reconhecer a população como um agente social e o processo em si como 

um fato social total, cujo rebatimento é a sociabilidade e a interação.  

Esses processos podem ser percebidos tanto por seu lado positivo quanto em 

função de eventuais negatividades. Para Bauman (2009), por exemplo, as cidades, 

que foram concebidas inicialmente para dar segurança aos seus habitantes, se 

associam cada vez mais ao perigo, transformando os espaços públicos de uso 

comum em potenciais locais para a ocorrência de crimes, afugentando a população 

que antes via essas áreas como pontos centrais de interação e entretenimento.Esse 

fenômeno pode levar ao esvaziamento funcional dos espaços públicos de uso 

comum mas pode também, por outro lado, surgir como uma oportunidade para a 

ressignificação desses espaços, a partir da sua reestruturação funcional.  

É neste sentido que abordamos neste trabalho o papel da comida: como um 

fenômeno social capaz de dar ao espaço um novo atributo de qualidade, favorável à 

sua apropriação pelas pessoas, em movimentos de produção de novas 

sociabilidades, que possam combater o esvaziamento, o perigo e a violência urbana. 

Em nosso argumento, a comida pode ser elemento fundamental para este 

processo. Concordamos com Santos (2005, p.12), que diz que “alimentar-se é um 

ato nutricional, [mas] comer é um ato social, pois constitui atitudes ligada aos usos, 

costumes, protocolos, conduta e situações”. 
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Posto isso, defendemos o argumento de que os processos de produção social 

dos espaços urbanos de uso comum guardam relação estreita com a materialização, 

no espaço, da trama sociocultural tecida pela gastronomia, nas cidades.  

Ao considerarmos a gastronomia como prática capaz de estruturar processos 

de ressignificação de espaços públicos urbanos de uso comum, adotamos a 

culinária como a linha que define a costura dessa trama que une tribos, nichos e 

grupos, nas diferentes vertentes da organização social. Para confirmar nossa 

hipótese, partimos para a discussão sobre o papel da comida de rua como fator 

fundamental para os processos de apropriação de espaços públicos de uso comum, 

como ruas, praças, calçadas e espaços entre prédios, na cidade do Rio de Janeiro. 

O reconhecimento dos espaços públicos de uso comum como fundamentais 

na formação cultural e identitária de uma cidade é basilar, portanto. A identidade 

cultural de uma cidade passa pela sua construção histórica e pela forma de usode 

seus espaços, em diferentes tempos.O Rio de Janeiro de hoje – em seu “jeito 

carioca de ser” (ARRUDA, 2012) – seria resultado, portanto, de tudo o que foi e da 

maneira como seus espaços foram e vêm sendo usados. Para Silva (2008, p.17), 

“...a cidade é depositária fiel desse jeito carioca de ser, fruto de criações imaginárias, 

portanto imateriais, cuja existência está profundamente enraizada em toda a vida 

material e imaterial de hoje e tempos passados”. 

No contexto da cidade, a comida tem protagonismo. A relação entre a 

identidade de uma sociedade e seus hábitos alimentares é íntima. Daí seu papel 

fundamental para a ressignificação dos espaços públicos de uso comum. A 

gastronomia de rua, uma das expressões da comida no contexto da cidade, cumpre 

este papel de alteração da dinâmica dos espaços urbanos? 

Buscamos a resposta a esta pergunta analisando a forma de construção da 

identidade carioca associada à gastronomia de rua, em sua expressão 

contemporânea. Partimos do princípio de que a comida cumpre papel no desenho 

dessa identidade, funcionando como elemento de aproximação do carioca com seus 

espaços públicos. 

Em termos metodológicos, o trabalho foi conduzido da seguinte forma: 

inicialmente, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre o papel dos espaços 

públicos de uso comum e sobre a comida de rua. Na etapa subseqüente, foram 

feitas entrevistas com produtores e representantes de movimentos que formam a 
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vanguarda, no Rio de Janeiro, deste processo de apropriação de espaços urbanos 

pela gastronomia de rua. Ao final, os resultados conduziram nossas reflexões.  

1. A DINÂMICA SOCIAL NOS ESPAÇOS URBANOS DO RIO DE JANEIRO 

As aglutinações de pessoas em torno de territórios específicos foi pedra 

fundamental para a formação da sociedade, como a conhecemos. Quando à ocasião 

de nos reunirmos para conseguir comida juntou-se a motivação pela manutenção da 

segurança do grupo, nossa capacidade de sobreviver aos perigos do mundo se 

potencializou. 

Essas organizações sociais, que vieram a formatar nossas cidades, 

dispunham de espaços públicos de uso comum, destinados a todos. Esses espaços 

tinham funções específicas ou não e eram mais ou menos importantes para o 

desenvolvimento do conceito de comunidade. 

Muitos campos de estudo pesquisam sobre as questões acerca da forma de 

ocupação dos espaços públicos. A antropologia, a filosofia e as ciências sociais 

buscam teorizar sobre esses temas e seu papel fundamental da dinâmica do ser 

social. Para Bauman (2009), o conceito de espaço púbico de uso comum descreve a 

possibilidade de acesso universal, sem restrições. Em torno dessas áreas comuns, a 

cidade se formava. Surge a figura da praça pública. O significado da praça se dá 

pela posição central dos acontecimentos socioculturais – ainda hoje a praça é onde 

nos reunimos para celebrações, concentrações, protestos.  

Naturalmente, os acontecimentos mais importantes acontecem na praça. Nela 

estão as sedes das lideranças comunitárias – as associações, órgãos do Estado e a 

Igreja, os pilares da sociedade, seus organismos estruturantes. Na praça se dá a 

interação social, cultural, comercial. Surge o comércio de rua. 

Nas cidades menores, é ainda mais fácil perceber o papel estruturante da 

praça central, com a igreja matriz, a prefeitura e entidades de classe e/ou 

comunitárias em volta, o comércio tradicional, o correio. 

Em seus estudos sobre os espaços urbanos, Lefebvre (2008, p.55), ressalta 

que os espaços públicos são "um passo adiante na reflexão arquitetônica e 

urbanística, ultrapassando esses setores e referindo-se ao conjunto da sociedade!”. 

Assim, quer dizer que os espaços não são imutáveis e fixos, mas locus dinâmico da 

vida social, com todas as suas características. 
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Depreende-se, portanto, que os limites dos espaços públicos de uso comum 

não são, hoje em dia, somente física ou geograficamente definidos, indo muito além 

disso. Com a primeira grande revolução industrial, o comportamento social mudou 

de forma significativa. As relações de trabalho produziram uma nova relação com o 

tempo, estabelecendo novo pacto social.  

Atualmente, os espaços púbicos de uso comum são ainda pontos centrais e 

fundamentais para a interação social, mas passam a ser funcionais na medida das 

necessidades da população e não somente da conveniência da administração das 

cidades. Seu papel extrapola os limites físicos e passa a ser ainda mais importantes.  

Para Júnior (2013), valem então muito mais as fronteiras simbólicas, 

configuradas de maneira diferente e integradas organicamente na paisagem urbana.  

As funcionalidades dos espaços públicos de uso comum passam a constituir-

se exatamente no domínio dessas novas fronteiras simbólicas e talvez por isso 

sejam reconhecidas primeiro por sujeitos, para somente depois serem reconhecidas 

pela municipalidade. 

Dumazedier (2012), em seu estudo sobre o lazer e cultura popular, reconhece 

o efeito da monotonia das tarefas do trabalhador, bem como a necessidade de 

ruptura com o universo cotidiano. Com base nessa necessidade, sugere a reflexão 

sobre as funções da cidade relacionadas ao lazer.  

O autor destaca a importância do divertimento, da recreação e do 

entretenimento sobre a vida humana. Estas atividades se apresentam como 

fundamentais na evasão do ser humano para um mundo diferente do cotidiano 

Dumazedier (2012) diz ainda que a função do lazer pode ser descrita pelo exercício 

de atividades reais como viagens, esportes, jogos e atividades culturais. Estas, 

potencialmente, vividas em espaços públicos de uso comum. 

Neste contexto, os espaços públicos de uso comum seriam fundamentais 

para o bem-estar do cidadão urbano. A mudança social que veio a reboque da 

primeira revolução industrial impulsionou o crescimento e a reordenação espacial 

das cidades, com vistas a incorporar diversas funções, entre as quais a do lazer, que 

implica na reconfiguração de várias formas materiais de cultura urbana. 

A identidade da cidade é impressa pelos e nos espaços públicos de uso 

comum. O espaço da cidade é, no dizer de Lefebvre (2008), um espaço social, ou 

seja, é socialmente produzido, com resultado das ações descritas pelos agentes 
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sociais que a desenham, definem e influenciam, da mesma forma que são 

influenciados por este mesmo espaço 

No Rio de Janeiro, como em outras cidades mundiais e brasileiras, 

reconhecemos no espaço urbano uma variedade de territórios, tecidos e manchas, 

configurados no tempo, de acordo com a cultura local. Para Silva (2008, p. 13), “[...] 

a cidade é depositária fiel desse jeito carioca de ser, fruto de criações imaginárias, 

portanto imateriais, cuja existência está profundamente enraizada em toda a vida 

material e imaterial de hoje e tempos passados”. 

O Rio de Janeiro é uma cidade de cidades misturadas, mistura que lhe 

confere uma identidade eclética, que caracteriza o jeito carioca de ser descrito por 

Arruda (2012, p. 160): 

Segundo os cronistas a cidade do Rio de Janeiro é depositária fiel desse 

jeito carioca de ser, fruto de criações imaginárias, portanto imateriais, cuja 

existência está profundamente enraizada em toda vida material e imaterial 

de hoje e de tempos passados. 

Essa urbanidade característica é impressa no comportamento de ir à praia, ou 

às praças com os bebês, de andar de bicicleta na orla, de passar o tempo na mureta 

da Urca observando a paisagem, de passear na Vista Chinesa, de ver o pôr-do-sol 

no Arpoador. O Rio de Janeiro – e o carioca – gostam da rua.  

Nos anos recentes, a cidade também passou a vivenciar este fenômeno 

mundial que descreve o processo de apropriação da rua por pessoas, para a prática 

do comércio, do lazer, da política ou do simples encontro. São Paulo é outra cidade 

onde este fenômeno tem sido observado, com feiras orgânicas e festas populares 

organizadas em praças, estruturas viárias sendo fechadas para carros e abertas 

para pedestres nos finais de semana (Paulista Aberta e Parque Minhocão) e shows 

e apresentações culturais sendo realizados em gramados e áreas desocupadas. 

Ao analisarmos esses fenômenos e reconhecer que têm tido rebatimento 

mundial, vem à luz, mais uma vez, a questão da centralidade citada por Bauman 

(2009), como mote da segurança dos cidadãos. Ao ocuparmos espaços e darmos a 

eles sentido e significado, colaboramos para inseri-los em um circuito imobiliário de 

valorização, chamando a atenção do poder público para a necessidade de protegê-

los. Com a expansão das cidades e o aumento da urbanização, é necessário 

repactuar as relações sociais, o que leva ao surgimento de novas funcionalidades 

dos espaços e de novas dinâmicas de interação socio espacial. 
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As ruas e praças passam a refletir a tensão desses movimentos. Os espaços 

abertos públicos e destinados ao uso comum recebem pessoas sem moradia que 

buscam abrigo embaixo de marquises e pontilhões. Incorporam novas lógicas de 

mobilidade, com bicicletas e ciclovias, faixas especiais para motocicletas, corredores 

de ônibus e proibição de circulação de certos tipos veículos em horários 

determinados. Recebem grafites, intervenções artísticas e indicações de que, no 

espaço, há vida. Desenham-se lugares mais acolhedores, outros mais hostis.  

Por um lado, surgem espaços perigosos, com maior probabilidade de 

ocorrência de acidentes de trânsito e outros acontecimentos factuais, "na direção 

que chamaria de morte do espaço público", como cita Junior (2013, p. 16). O autor 

diz ainda: 

[...] torna-se tarefa delicada predeterminar uma “identidade” singular do 

sujeito imerso nos espaços públicos, pois em dados momentos da história 

ocorrem intersecções de valores e preceitos em que o indivíduo acaba 

permeando público e privado quase que simultaneamente (JUNIOR, 2013, 

p. 16). 

O aumento das cidades e as mudanças sociais por que passam acabam 

também por valorizar o privado, evidenciando-se as condições privilegiadas dos 

condomínios com áreas de lazer particulares, com varandas gourmet, com quadras, 

piscinas e até bosques. É o espaço privativo de uso comum dos condôminos, com 

num clube, ao qual só tem acesso os sócios e, eventualmente, seus convidados. 

Há ainda os espaços que deveriam ser de todos, mas que por algum motivo 

constrangem a entrada de alguns – os espaços subvencionados (como as unidades 

do SESC), os parques urbanos e seus eventos que, nem sempre, são exatamente 

“abertos”, os lobbies e áreas comuns de hotéis, shopping centers e cinemas. 

Nas cidades, a tensão entre público e privado é constante e as funções dos 

espaços abertos são constantemente redefinidas em função deste tensionamento. 

 Com a violência urbana e o medo social, deu-se a desocupação progressiva 

dos espaços públicos de uso comum, nas grandes cidades brasileiras, o Rio de 

Janeiro entre elas. Espaços que durante o dia são propícios à ocupação, esvaziam 

no final da tarde e perdem atratividade, com o tempo. O aumento de moradores de 

rua, o significativo aumento da violência urbana e a sensação de insegurança 

tiraram o carioca até da praia, componente importante de sua identidade. 

Entretanto, nas cidades contemporâneas, o aparato da cultura urbana 

constantemente se apropria dos espaços e os modifica, como em um movimento de 
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resistência. A urbanidade, através da arte da cultura, reinventa-se, encontrando 

novas funções para os espaços públicos de uso comum.  

A própria inserção da cidade na era digital coloca os espaços urbanos no 

circuito da interatividade e apresenta a proposta de criação de cidades inteligentes, 

que propõem que os usuários tenham uma relação diferente com a rua.  

O Rio de Janeiro, neste contexto, tem papel em destaque. É cidade 

importante no cenário cultural do país e referência turística do Brasil no 

exterior.Precisa firmar-se como um destino seguro e diferenciado. Entretanto, a 

ineficiência sucessiva dos governos e a mudança do comportamento do carioca 

fizeram os espaços públicos de uso comum serem subutilizados ou deixados de 

lado. 

2. COMIDA, GASTRONOMIA E RUA 

Existe uma diferença quando tratamos de gastronomia e comida.  

Gastronomia refere-se ao conjunto de coisas e ações relacionados ao universo que 

compõe a boa mesa. Carneiro (2003) relata que a palavra gastronomia foi usada 

pela primeira vez na tradução francesa do Banquete dos sofistas, de Ateneu, em 

1623, para referir-se ao título de obra de Arquestrato, neto de Péricles. Entretanto, o 

termo só se popularizou em 1801, num poema de Joseph Berchoux. Desde então, 

passou a designar o que conhecemos como sendo a "boa mesa". Para o mesmo 

autor (CARNEIRO, 2003), comida, por sua vez, diz respeito a qualquer alimento que 

possa ser usado para o fim da alimentação. 

Tecnicamente, portanto, entende-se como comida de rua a comida 

comercializada nas ruas, ou seja, o alimento vendido nas ruas, independente de 

manipulação, origem ou tendência. Estão nesta categoria desde o vendedor de 

chocolates e balas nos ônibus e no sinal de trânsito, até as quituteiras e vendedores 

de pipoca, ou aqueles comerciantes que manipulam a comida na rua, cozinhando, 

chapeando ou finalizando alimentos mais elaborados, como sanduíches, caldos e 

frituras. 

A comida faz parte das atividades do cotidiano da cidade. Não somente pela 

necessidade fisiológica de todos nós, mas como um componente sociocultural da 

identidade do carioca. Vende-se mate e milho na praia, Biscoito Globo no sinal de 
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trânsito, picolé na feira, água de coco na calçada. Desde sempre, a comida está 

presente na história da nossa civilização. Para Carneiro (2003, p. 121),  

Em outro âmbito, mais imperceptível, dos hábitos e costumes, a 

alimentação também participa dessa revolução silenciosa que constitui o 

que foi chamado "processo civilizatório",no qual as maneiras à mesa 

ocupam tão destacado papel. O uso do garfo, a adoção do guardanapo, o 

prato como a base sob a qual se come substituindo um pão redondo e chato 

são todos aspectos desses novos costumes, assim como o uso de cadeiras 

e da mesa, que no Oriente e no mundo árabe não conseguiu substituir o 

uso de comer ao nível do solo. 

O papel social da comida, e por conseguinte, o da gastronomia, é 

substancialmente importante. É evidente o quanto a comida e os hábitos alimentares 

influenciam a formação social e o quanto o comportamento sociocultural, por seu 

turno, influencia os hábitos alimentares e, por consequência, a formação dos 

aspectos gastronômicos das civilizações. Para Montanari (2008, p. 108), “O homem 

civilizado não comia tão-somente para saciar a fome, mas também e, 

principalmente, para socializar, em um ato carregado de forte conteúdo social e de 

grande poder de comunicação”.  

Historicamente, a manipulação, em especial nossa capacidade de cozinhar a 

comida, foi um salto. Não somente em questões sanitárias relacionadas à comida 

consumida, mas também em termos da própria comensalidade como elemento de 

promoção da interação social. 

Segundo Pollan (2013), mas do que mera substância física, a comida cozida 

ou manipulada tem desempenhado na nossa evolução como espécie o papel de 

amálgama social – uma forma de cola, de um elemento capaz de nos 

unir.Diferentemente de nossos ancestrais – que eram caçadores e coletorese que 

provavelmente comiam suas refeições cruas e em pé -, o ato de cozinhar nos levou 

à mesa, ao uso dos talheres, ao contato visual, olfativo, sensorial com a comida, 

despertando nossa capacidade de partilhar. 

Junior (2013), nos chama à atenção para o fato de que as refeições 

compartilhadas são um fundamento importante da vida familiar, ajudando as 

crianças a aprenderem a conversar e se socializar, exercitando a escuta, o contato, 

e o aprendizado da convivência com as diferenças e a argumentação. 

 Neste contexto, a comida acaba por ter papel importante do que tange ao 

nosso comportamento social. Através da comida, da maneira de comer, do paladar, 

e das escolhas alimentares, estratifica-se a posição social do comensal. Segundo 
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Armesto (2010), existe relação entre comida e as classes sociais. Para o autor, a 

classe social é fundamental na formação do paladar, no hábito de comer e na 

escolha do que comer. 

Seymour (2005), quando reflete sobre a formação social do gosto, relata um 

trabalho de Bordieu do fim dos anos 1970, início dos anos 1980. Bourdieu 

interessou-se por saber sobre como a formação do paladar era influenciada pelos 

hábitos de determinada classe social. Para ele, o gosto e todo nosso comportamento 

de consumo é expressão dessa determinada classe social. Assim, ele faz um 

contraponto com a universalidade da comida e com como ela interage e flerta com 

diferentes comportamentos de consumo e, entrementes, como alguns hábitos 

alimentares se notabilizam por unirem classes e comportamentos sociais diferentes. 

Carneiro (2003) também fala sobre como os restaurantes e espaços para 

alimentação se comportam como "teatros de comer", expressando inegavelmente 

nossas influências de identidades étnicas, regionais e migratórias, estratificados em 

torno de posições sociais tanto quanto de cardápios específicos.  

Em meio a isso, as ruas se apresentam como o grande palco para este teatro 

social. Com variedade de ambientes e cardápios, elas se tornam ambientes 

propícios para o desenvolvimento de uma variabilidade gastronômica única.  

Segundo Cascudo (2011) e Fraga (2013), a comida de rua do Brasil surge 

ainda nos tempos da escravatura, assim como hoje aproveitando os espaços 

comuns de grande circulação de pessoas. Os donos dos escravos que tinham 

experiência para cozinhar- chamados de negros de ganho - punham-nos na rua e 

recebiam quase todo o lucro do trabalho feito por eles. Mas a comida era também 

uma forma de status e escalada social para os negros. Algumas vezes, esses 

escravos conseguiam recursos juntados a partir das parcas sobras econômicas 

desta atividade de comercialização de comida de rua e com eles compravam a 

própria alforria.  

A primeira comida comercializada ao ar livre de que se tem notícia, no Rio de 

Janeiro, foi o angu (CASCUDO, 2011). Junto com ele vieram os peixes fritos e 

ensopados com legumes locais e mandioca cozida.  

Mais tarde, o comércio de comida de rua se expande com a chegada da corte 

portuguesa ao Rio de Janeiro. A corte fixa residência à beira da Baía da Guanabara, 

orientando investimentos em urbanismo e a expansão do comércio.  O aumento da 

demanda por produtos e serviços e a ampliação do fluxo de pessoas faz crescer o 
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número de clientes e a procura por alimentos prontos, rápidos, para consumo 

imediato.  

Conta Junior (2013) que com a abolição da escravatura, em 1888, os negros 

eram os únicos que cozinhavam nas ruas e passaram a explorar esta capacidade 

para fugir da pobreza e do desemprego, que acometia grande parte da população. 

Para o autor, "A liberdade social não era garantia de vida digna" (JUNIOR, 2013, p. 

13). E reitera que muitos dos escravos dependiam de moradia nas casas de seus 

donos e, com a libertação, foram forçados a sair. Isso acabou por potencializar a 

posição marginalizada do produtor e do vendedor de comida de rua.  

Na contemporaneidade, a comida de rua se fortaleceu com as mudança 

culturais trazidas à reboque da revolução industrial. O pensamento da comida 

servida com padrão e de forma organizada, além das facilidades que começam a 

surgir com o amadurecimento da indústria de alimentos, junto com a mudanças dos 

comportamentos sociais, foram fundamentais neste processo. As longas horas de 

trabalho, a participação maior da mulher na cadeia produtiva e a vida mais atribulada 

do cidadão comum, tornaram-se grandes oportunidades para a proliferação de 

variedades e qualidades diferentes de ofertas de comida, na rua. 

O surgimento das novas formas de organização urbana também ajudou o 

desenvolvimento desse mercado. Entretanto, os personagens que produzem a 

comida de rua não mudaram tanto, até recentemente. Vem de bem longe na história 

a condição de a venda de comida de rua ser realizada por pessoas sem emprego ou 

com empregos precários, que buscam no comércio de rua uma alternativa para 

suprir a ausência de emprego ou complementar a baixa renda. Nas grandes 

cidades, também se nota sua realização por recém-chegados.  

A identidade da comida de rua toma forma de acordo com a demanda das 

alterações sociais e do habitante da cidade. Cada território assume sua identidade e 

o morador é quem dá o tom deste perfil. Há a “subjetividade particular" do lugar 

(LEFEBVRE, 2008), dada também pela dinâmica da comercialização de comida na 

rua, intimamente relacionada com a urbanidade e com os significados simbólicos 

dos espaços em que se manifesta. 

Em especial no Rio de Janeiro, a comida de rua se propaga na medida em 

que se relaciona com o espaço que ocupa. À exemplo dos grandes centros urbanos 

do mundo e do Brasil, o Rio tem a lei Nº 808/2014 do ano de 2014, que regulamenta 

a venda de comida de rua. A preocupação com expressão cultural através da 
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comida de rua é contemplada na legislação. Registra-se também a observância da 

comida de rua como forte elemento de memória afetiva nos espaços públicos de uso 

comum. Com isso, o lazer público do carioca tem estreita relação o consumo de 

comida na rua, fortalecidos pelo imaginário popular da relação dos espaços com a 

comida. Cria-se, assim, o sentido gastronômico da comida de rua carioca, dado pela 

conjunção da prática culinária com as expressões culturais da cidade. 

Uma das características da comida de rua carioca, além de ter atingido uma 

condição de elaboração e diferenciação reconhecidas – também por influência da 

comida de boteco, conhecida em todo o país –é que ela contribuiu para a quebra do 

paradigma de que comida de rua é coisa de classes menos abastadas.  

Não, comida de rua é comida de todos, como a rua é de todos. A demanda do 

carioca por comida de rua e as dinâmicas urbanas desenhadas por conta disso 

levaram ao amadurecimento do mercado e ao surgimento de diversos segmentos, 

desde os destinados a consumidores mais sofisticados e de maior poder aquisitivo 

até alternativas de produtos e serviços populares e baratos, mas nem por isso 

menos saborosos e atraentes. 

3. COMIDA DE RUA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E A APROPRIAÇÃO 

SOCIAL DOS ESPAÇOS URBANOS DE USO COMUM 

O jeito carioca de ser referenciado por Arruda (2012) é ao mesmo tempo uma 

característica subjetiva e muito bem delineada. É um jeito malandro, positivo e 

descontraído, que flerta com a sensualidade e com a informalidade. Naturalmente, 

isso se reflete no comportamento sociocultural do cidadão carioca, que também 

reage à geografia, ao clima e à paisagem.  

A construção da identidade carioca se dá também por intermédio da história 

da comida comercializada nas ruas da cidade, influenciada pela cultura negra, 

indígena e nordestina, com todos os outros ingredientes que fizeram a miscigenação 

do povo do Rio de Janeiro. Este fenômeno pode ser percebido na evolução e 

amadurecimento dos mercados de alimentação fora do lar, das feiras livres, dos 

eventos gastronômicos e culturais alternativos e das práticas de culinária 

inovadoras, como por exemplo os food trucks e as refeições por demanda, em 

regime de entrega. 
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Lugar de análise mercadológica do mercado de food service2, o Rio de 

Janeiro tem como característica ter um clima favorável para o entretenimento 

durante o dia. Com uma cidade geograficamente propícia à diversidade natural, com 

montanhas e relevos, praias, praças e orlas, com seus bairros mais populosos e 

charmosos à beira mar, ir da praia a trilhas por florestas e montanhas não é 

incomum. Isso marca um comportamento que é fundamental para o entendimento 

do mercado de comida de rua carioca.  

Como já comentado, a comida de rua se instala nos locais de maior fluxo de 

pessoas e onde há geradores de demanda – empresas, eventos, aglomerações. Em 

decorrência disso, é imediata a associação da praia a um campo propício para a 

prática da comercialização de comida a céu aberto. É comum encontrarmos alguns 

tipos e gêneros diferentes de comidas na orla do Rio de Janeiro. Há camarão, queijo 

coalho e até mesmo ostras e as praias são parte do comportamento alimentar de 

quem as frequenta, encontrando-se ícones culinários presentes do imaginário 

popular, que têm relação direta com a identidade do carioca, como o mate servido 

diretamente da barrica de alumínio e os biscoitos Globo, ambos considerados pelo 

poder público como patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro, segundo decreto 

da Prefeitura.  

Assim como nas praias e orlas, a comida de rua está presente em outras 

áreas públicas de uso comum, na cidade. Perto dos grandes centros, onde milhares 

de trabalhadores buscam refeições rápidas e prontas, a variedade se multiplica. Um 

grande exemplo disso é o Angu do Gomes, hoje um restaurante localizado bem 

próximo à revitalizada orla olímpica, que começou como uma barraquinha que 

vendia angu, começando de dia até a madrugada.  

Outros espaços notabilizaram-se por ter a presença da comida de rua como 

referencial. Reportagem da VEJA RIO (ANEXO A) elenca os mais notáveis. 

A comida carioca está presente no imaginário popular também, em especial a 

das feiras livres. Nestas, a segmentação é mais evidente. Há diferentes tipos de 

feiras, que seguem um roteiro bem delimitado, ofertando comida por fazer e pronta.  

A feira livre é a cara do Rio de Janeiro.  

Existem hoje diferentes circuitos de feiras livres na cidade. Há o circuito das 

feiras tradicionais, que ocupam espaços públicos de uso comum em dias e horários 

                                                           
2Food service refere-se ao mercado de alimentação fora do lar. 
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determinados e criam o hábito de freqüência dos moradores do entorno. E há os 

circuitos de feiras segmentadas, como das feiras orgânicas. A lista completa 

apresenta 10 (dez) registros (ANEXO B).As feiras orgânicas do Rio de Janeiro são 

apadrinhadas por um coletivo de chefs chamado Instituto Maniva, que faz um 

trabalho diferenciado. Em todas elas existe uma barraca do instituto, que faz receitas 

com produtos da própria feira, para venda, além de divulgar a receita. Os chefs 

fazem também um tour com os visitantes pela feira, explicando as possibilidades 

que cada alimento e barraca podem trazer. 

O hábito de freqüentar feiras livres permeia a vida do carioca e traza reboque 

a oportunidade de visitar os espaços públicos de uso comum em que estão sendo 

realizadas. Quase sempre as feiras são instaladas em praças e esses espaços são 

ocupados também por outros pequenos eventos culturais e gastronômicos.  

Espaços públicos de uso comum são muito plurais no Rio de Janeiro. Existem 

em grande quantidade - apesar de não haver levantamento definitivo, eles estão 

presentes nos mais variados locais da cidade. Entretanto, assim como em outros 

centros urbanos, eles foram caindo em desuso, em função da deterioração da 

própria cidade, por conta de diversos fatores. O caráter de segurança e de interação 

social desses espaços foi se diluindo com a escalada da violência. Tomando como 

exemplos as praças, tem-se que sua utilização ficou restrita a ocasiões eventuais, 

como feiras livres e eventos específicos e passeios fortuitos de pais com seus 

bebês. 

A partir da virada do século XXI, iniciou-se um processo de resgate da coisa 

pública, nas grandes cidades, inclusive o Rio de Janeiro. Foi quando surgiram as 

primeiras iniciativas de ocupação de áreas de que a cidade havia esquecido, por 

eventos os mais variados. 

Um dos exemplos mais emblemáticos é a Feira do Lavradio, cuja área foi 

revitalizada e caiu do gosto do carioca, passando a ser um programa constante do 

morador e de pessoas que visitam a cidade. Fomentou a ocupação do centro antigo 

aos fins de semana, ajudando a desenhar a nova face da Lapa.  

Pode-se citar também a Babilônia Feira Hype, na zona sul. Inicialmente 

concebida para ser uma feira de moda e arte em local privado, rapidamente 

absorveu a gastronomia como vertente e, com o apoio da prefeitura, reocupou 

algumas praças, entregando como contrapartida o projeto de revitalização das 

mesmas. 
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A partir daí, começaram a surgir outras iniciativas de coletivos, em prol da 

reocupação de espaços públicos de uso comum. Coletivos de arte, teatro e música 

passaram a ocupar praças, vias, becos e ruas e acabaram por revitalizar ou orientar 

a revitalização de diversos desses espaços. 

Entrementes, o resgate do carnaval de rua carioca estava a todo vapor. 

Foram grandes os investimentos em áreas degradas da cidade, como a zona 

portuária e o Parque de Madureira, bem como a retomada, pela população, de áreas 

antes concedidas, como na Lagoa Rodrigo de Freitas.  

Juntamente a isso, ganham força no âmbito da gastronomia pelo mundo afora 

o slow cooking, movimento que prega o cozimento dos alimentos de forma mais 

natural, menos industrializada e mais lenta o locavorismo, movimento que valoriza e 

dá foco ao produto regional, produzido por pequenos produtores e por pessoas que 

desejam resgatar o alimento dito de verdade, aquele que era preparado pelas 

nossas avós, com menos industrialização. Além disso, o movimento de micro 

cervejarias chega às casas dos fãs. Surgem os paneleiros, pessoas que produziam 

cervejas artesanais em casa. A reboque, surgem também as cervejarias ciganas, 

que produzem cervejas e chopes sob demanda do cliente, com a fórmula dele. 

Hoje, a interação do físico com o digital, também na gastronomia de rua, é o 

retrato funcional dessa realidade. Sites como www.aondetemfeira.com.br(imagem no 

ANEXO D) e www.gastronomiaderua.com.br (imagem no ANEXO E) informam a 

programação e o circuito das feiras livres e gastronômicas da cidade. Isso as torna 

cada vez mais inclusivas e sustentáveis. 

Todas essas iniciativas colaboraram para que novos eventos e 

acontecimentos se aproximassem das áreas públicas de uso comum. O grande 

sucesso dos carros de comida, os chamados food trucks, vindos de fora do país, 

deu início a uma nova vertente de eventos gastronômicos. A feira planetária foi 

umas das pioneiras nesse sentido, usando barracas gastronômicas e os foodtrucks 

num evento em que se vai para comer. O foco na comida foi um divisor de águas 

para o desenvolvimento do segmento dos food trucks na comida de rua. 

Estabeleceu-se, assim, um novo tipo de evento, o gastronômico, que 

pretendia entregar ao cliente comidas elaboradas por cozinheiros profissionais que 

estariam cozinhando na rua, na frente do consumidor final, vendendo também 

cervejas e chopes artesanais, que começavam a ganhar mercado, em meio às 

gigantes do setor. 

http://www.aondetemfeira.com.br/
http://www.gastronomiaderua.com.br/
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Esses eventos foram crescendo de uma forma avassaladora. Outros diversos 

foram surgindo e cada vez mais ocupando os espaços públicos de uso comum e não 

somente os privados. Os organizadores de três desses eventos foram entrevistados 

e a íntegra das entrevistas está no Anexo C. 

ENTREVISTAS 

Ana Paula Gomes- Gastrobeer 

 Na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, está o maior parque da cidade, a 

Quinta da Boa Vista. Sempre frequentada por quem queira ir ao zoológico, mas 

também visitar o resto do parque, incluindo o maior museu do Rio de Janeiro- Museu 

Nacional-, a Quinta foi o berço da Gastrobeer, festival de cervejas artesanais e 

gastronomia de rua. Aportando por lá em 2015, como relatado em entrevista com 

sua idealizadora, Ana Paula Gomes, o GastroBeer já chegou a mais de uma dezena 

de edições, firmando parcerias com o Museu Nacional e com a UFRJ, no sentido de 

fomentar a visita ao museu. Ana relata que a Quinta não era, no geral, conhecida 

pelo grande público (à exceção da área do Zoo). Ela considera que o Rio de Janeiro 

ainda possui muitos espaços públicos que ainda são pouco explorados ou ocupados 

pelos cariocas, "por falta de investimento em infraestrutura e segurança e 

entretenimento”. 

Gomes ainda considera que há muitas áreas verdes e espaços públicos de 

uso comum cheios de história, que não despertam no poder público o interesse em 

desenvolver a cultura e economia, através de ações. Ela crava a comida como 

elemento promotor de um grande encontro social e cultural: “Através da comida 

podemos reocupar espaços, criando novas formas de cultura e lazer". 

Marcelo Piuí- Rota Gourmet 

Do outro lado da ponte, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Niterói, 

a reocupação também ocorre de forma contundente. Produtor do evento Rota 

Gourmet, que há anos revitalizou o Campo de São Bento, na zona sul da cidade 

fluminense, Marcelo Piuí, acredita que existem poucos espaços públicos de uso que 

cumprem seu papel social. Ele diz que em especial os espaços mais longe dos 

centros e junto a áreas nobres das cidades sofrem com essa realidade.  
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Diz ainda que a comida "representa um importante elo entre as pessoas" e 

que quando escolhemos o que e como comer influenciamos as pessoas que vivem 

no entorno do lugar e provocamos alterações no próprio lugar. Para ele,"Muitas 

vezes, retiramos usuários de drogas dos locais dos eventos, devolvendo aquele 

lugar para a população". Ele conta que a Rota revitalizou um pedaço do Campo de 

São Bento no qual as pessoas mal passavam e que contém um Centro Cultural que 

registrou uma duplicação do número de visitantes em relação a antes da 

implantação do Rota. Além disso, o projeto comprou novos brinquedos para as 

crianças e revitalizou canteiros e jardins como forma de contrapartida pelo uso do 

local. 

Rodrigo Moitrel- Movimento Rio ao ar livre 

No Rio de Janeiro, o Movimento Rio ao Ar Livre pretende reocupar parques e 

praças com festivais multiculturais, trazendo música, food trucks, cultura, arte e vida 

aos espaços públicos de uso comum. O Movimento já realizou quase três dezenas 

de festivais ao longo desses últimos anos. Iniciando sua jornada no Campo de 

Santana. no centro do Rio de Janeiro, os eventos se estenderam para o parque 

Mahatma Gandhi, Passeio Público e outras praças e espaços pelas regiões do 

Centro e da Glória. 

Rodrigo Moitrel, seu idealizador, considera que "a comida representa a união, 

prazer, momentos em família. Comida é agregador". Ainda diz que "Ela é um item 

aglutinador, já que proporciona algo essencial, que é se alimentar, atrelado a outras 

atividades que podem ser feitas em espaços públicos, unindo diversos prazeres". 

Considera que, sem a comida, não conseguiria trazer o público para esses espaços. 

O que se percebe nas entrevistas e nos casos estudados, além do 

reconhecimento do papel fundamental da comida na interação social, é que ela 

funciona como um catalizador de pessoas em torno da atividade, levando o público 

ao reencontro com os espaços púbicos de uso comum que estavam desocupados. 

Esses movimentos refuncionalizam esses espaços, dando-lhes a 

oportunidade de figurar novamente entre as opções consideradas pela população no 

entorno e em geral, para lazer. Traz ainda novas oportunidades de fomento 

econômico, aumentando as trocas monetárias e promovendo a geração de riqueza e 

de valores para vários agentes. Os eventos gastronômicos assim, se apresentam 

como alternativa sustentável para reocupação dos espaços públicos de uso comum. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Das carrocinhas de empada ao "podrão" da madrugada, é difícil conhecer 

alguém que nunca tenha usufruído dos espaços públicos de uso comum para se 

alimentar. A comida de rua é a expressão de uma mistura social que une diferentes 

pessoas, em diferentes situações, em torno do prazer e regozijo da comida sem 

mistérios. Come-se muitas vezes em pé, ao longo da via, com pressa, mas com 

significado.  

Não há uma marca social que divida a comida de rua. Mas há um 

amadurecimento do mercado, que mostra segmentação evidente. Não se pode 

categorizar da mesma forma um food truck com investimento alto e uma barraquinha 

de churros. Mercadologicamente falando, são produtos complementares e não 

concorrentes diretos. Economicamente, são geradores de valores distintos.  

A pesquisa apontou uma lacuna: ainda há de se ter uma legislação que 

contemple a comida de rua de forma universal. Parte deste universo está 

contemplado por lei que exige cozinha de produção regulamentada pela Vigilância 

Sanitária e certificado de origem dos produtos, mas uma boa parte dessa atividade 

econômica ainda está à margem. Isso acaba por unir chefs com carreiras 

consolidadas a ambulantes, no sentido de fazer a comida de rua legal. 

A presença desses chefs provocaria uma sofisticação excessiva da comida 

cortesã. Traria uma gourmetização exacerbada, fazendo um contraponto com o tom 

popularesco da comida de rua tradicional. Através de seus carros de comida caros, 

estes utilizariam técnicas mais elaboradas, com insumos de melhor qualidade, para 

trazer um pouco da comida dos restaurantes para as ruas, diminuindo as distâncias.  

A dicotomia dada pela presença de cozinheiros renomados ao lado de 

pessoas comuns desconstrói a percepção imagética de que o vendedor de comida 

na rua é o escravo que sabia cozinhar. A posição de força que a comida de rua tem 

é também a força motriz que pode orientar a reocupação dos espaços públicos de 

uso comum, reestruturando a paisagem da cidade do Rio de Janeiro. 

A devolução do charme das feiras livres, as comidas sendo feitas nas ruas 

com ingredientes de verdade, a cultura na forma de música, artes e exposições e a 

devolução à população do sentimento de pertencimento ao espaço público são 

dádivas ofertadas pela comida de rua e seu movimento. 
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Potencializando a comida de rua nos espaços comuns, fortalecemos a 

universalidade da comida e como ela é capaz de provocar interação, cultura e 

segurança. Essa reocupação dos espaços pela comida de rua pode ser um fio 

condutor de processos de ressignificação dos espaços públicos de uso comum.  

Não à toa que Alex Atala, o chef brasileiro emblemático, disse que a comida é 

a maior rede social do mundo. A força de transformação provocada pela comida é 

global, mas sua materialidade é local, devolvendo a sensação de pertencimento, de 

identificação e de identidade aos povos e aos lugares. 

Quando Micheal Pollan reforçou que comer é um ato social, talvez não 

imaginasse que os moradores de rua do Passeio Público fossem ser atendidos por 

uma ocupação por uma feira de comida, ou que um senhor em Marechal Hermes 

fosse comprar dois carros e casa própria, empregando dezenas de pessoas, só 

fritando batatas.  

A comida de rua é uma importante arma de ressignificação dos espaços 

urbanos. Através dela, podemos reinventar as cidades, alterar a lógica da 

urbanidade e trazer novamente o papel de ponto central aos espaços públicos de 

uso comum dos bairros e cidades. 
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ANEXO A - LOCAIS E HORÁRIOS DAS FEIRAS ORGÂNICAS DO RIO 

 

Arpoador 

Parque Garota de Ipanema. Quintas-feiras, das 7h às 13h. 

Barra da Tijuca 

Praça São Perpétuo (Praça do Ó) -  Avenida Lúcio Costa, entre os números 1998-2068. 

Terças-feiras, das 7h às 13h. 

Botafogo 

Praça Nelson Mandela, esquina com Rua Voluntários da Pátria. Sábados, das 7h às 13h. 

Copacabana 

Praça Edmundo Bitencourt - Rua Délcio Villares. Sábados, das 8h às 13h. 

Flamengo 

Praça José de Alencar - Rua Marques de Abrantes, esquina com a Rua São Salvador. 

Terças-feiras, das 7h às 13h. 

Glória 

Praça Luis de Camões - Rua do Russel. Sábados, das 7h às 13h. 

Freguesia 

Praça Professora Camisão. Sábados, das 8h às 13h. 

Grajaú 

Praça Edmundo Rego. Quintas-feiras, das 7h às 13h. 

Ilha do Govenador 

Praça Jerusalém - Jardim Guanabara. Sábados, das 7h30 às 13h30. 

Ipanema 

Praça Nossa Senhora da Paz - esquina das Rua Joana Angélica e Visconde de Pirajá. 

Terças, das 7h às 13h. 

Jardim Botânico 

Praça da Igreja São José - Avenida Lineu de Paula Machado, esquina com Rua J. J. 

Seabra. Sábados, das 7h às 13h. 

Laranjeiras 

Praça Jardim Laranjeiras - Rua General Glicério. Terças-feiras, das 7h às 13h. 
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Leblon 1 

Praça Ministro Romeiro Neto - esquina das Ruas Humberto de Campos e Cupertino Durão. 

Quintas-feiras, das 7h às 13h. 

Leblon 2 

Praça Antero de Quental. Quintas-feiras, das 7h às 13h. 

Leopoldina 

Praça Marechal Maurício Cardoso - Rua Leopoldina Rêgo, esquina com a Avenida 

Professor Plínio Bastos. Sábados, das 7h às 13h. 

Tijuca 1 

Praça Afonso Pena - Esquina das Ruas Doutor Santamini e Campos Sales. Quintas-feiras, 

das 7h30 às 13h30. 

Tijuca 2 

Praça Xavier de Brito (Praça dos Cavalinhos), perto da estação Uruguai do metrô. Sábados, 

das 7h às 13h. 

Urca 

Praça Guilherme de Oliveira Figueiredo - Avenida Pasteur, altura do 458, em frente à 

biblioteca da UniRio. Quintas-feiras, das 7h às 13h. 
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ANEXO B - Comidas de rua que são um sucesso 

Publicado pela Veja Rio Online em 05 de junho de 2017 

Cachorro-quente do Oliveira 

O criador da versão mais saborosa do salgado no Rio começou a ficar famoso há quase 30 anos, 
época em que era dono de um boteco em Olaria. A ideia de abrir um negócio próprio veio depois de 
trabalhar como administrador no Mc Donald´s e nas extintas Mesbla e Casa Sloper. Em 1985, decidiu 
mudar de ares – e de petiscos. Desde 1995 vende no Humaitá cachorro-quente com salsicha ou 
linguiça que podem levar acompanhamentos diversos como batata palha, ovo de codorna, azeitona, 
milho verde e ervilha, além de molhos especiais. A salsicha e a linguiça são preparadas no local, e o 
sanduíche montado na hora. 

Onde: Rua Humaitá (em frente ao número 110), Humaitá. 

Horário: segunda a quinta das 18h às 4h e sexta a domingo das 18h às 6h. 

 

Acarajé da Nega Teresa 

O bom astral da filha de Iansã, rainha dos ventos e tempestades, contagia a comidinha baiana que 
ela serve em um tabuleiro montado na Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa. Entre as 
delícias, o clássico acarajé, bem douradinho (imperdível!), cocada, pé de moleque, vatapá, cuscuz de 
tapioca e outros quitutes típicos. Massas e recheios são preparados em casa, mas a baiana frita tudo 
na hora. O que não precisa ir ao fogo está sempre fresquinho. 

Onde: Rua Almirante Alexandrino (em frente ao número 1458), Santa Teresa. 

Horário: quinta a domingo das 17h às 22h. 

 

Bolinho de bacalhau do Mazzaropi 

Severino do Ramo Bezerra, apelidado por conta da semelhança com o ator Amácio Mazzaropi à 
época, trabalhou por mais de 20 anos no mesmo boteco em Laranjeiras. Os patrões, portugueses, lhe 
ensinaram a arte de preparar o tradicionalbolinho do peixe, hoje vendido na feira de sábado da 
General Glicério. Junto com a esposa, ele prepara o petisco em casa e frita no local, na hora. Delícia. 

Onde: feira da Rua General Glicério, em Laranjeiras 

Horário: sábado das 9h às 14h. 

 

Milho do Jorge 

Filho de um francês com um pigmeu do deserto do Kalahari, Jorge Gabriel de Melo Marçal de 
Albuquerque Torres já foi tenente da Aeronáutica, engenheiro mecânico, topógrafo e até nas obras do 
Metrô do Rio trabalhou. Hoje, além de dar aulas de kung fu, vende milho cozido todos os dias no 
Catete, natural ou com manteiga e sal. Sempre no capricho. 

Onde: Rua do Catete, esquina com Corrêa Dutra. 

Horário: segunda a sábado das 16h às 22h. 

 

 

Pastel do Oswaldo 

Se a comparação fosse possível, poderíamos dizer que o salgado do mineiro Oswaldo Kina dá de 
dez a zero no do personagem Beiçola, da série A Grande Família. Afinal, pastel bom é pastel de feira, 
e de preferência com aquele molhinho de pimenta esperto à mão. Preparados em casa, mas fritos na 
hora, os recheios são de queijo, carne e palmito. Peça também o caldinho de cana para acompanhar. 

Onde: Feira da Rua General Urquiza, no Leblon (próximo ao Hospital Miguel Couto), Feira da Rua 
Tadeu Kosciusko com a Rua Carlos Sampaio, no Centro, e feira da Glória na Rua Augusto Severo. 
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Horário: quinta no Leblon, sábado no Centro e domingo na Glória, das 6h às 15h. 

 

Sushi do Arnaldo 

Imagine poder saborear sushis, harumakis, sashimis, rolinho primavera e outras iguarias da culinária 
oriental fresquinhas, direto na feira? Na barraca do peixeiro Arnaldo Barcellos, que trabalha há mais 
de 30 anos no ramo, um sushiman prepara tudo na hora ao gosto do freguês. Pode chegar! 

Onde: feira livre da Rua Borda do Mato com a Rua Juiz de Fora, no Grajaú, e Avenida Júlio Furtado 
(em frente ao número 178), também no Grajaú, feira da Avenida Geremário Dantas, na Praça da 
Lona Cultural em Jacarepaguá, e feira da Praça da Ribeira na Ilha do Governador. 

Horário: terça na feira do Grajaú, sexta na Avenida Júlio Furtado, também no Grajaú, quarta em 
Jacarepaguá e sábado na Ilha do Governador, das 6h às 14h. 

 

Tapioca do Arnaldo 

Nascido no interior do Ceará, Arnaldo Ferreira de Melo é um tapioqueiro de mão cheia. E não à toa. 
Quando criança, comia o quitute puro mesmo, sem recheio, todos os dias no café da manhã. A 
mandioca era plantada na terra da família, e a goma (matéria prima da iguaria) vinha direto da casa 
de farinha. As que ele prepara em seu carrinho levam recheios variados, como queijo coalho, 
calabresa, coco, chocolate e coco com leite condensado. Tudo feito na hora, quentinho. 

Onde: Flamengo e Botafogo (sem ponto fixo) 

Horário: segunda a sexta das 19h às 3h. 

 

Papito do Xina 

Para quem não sabe, papito é um pão recheado inventado por Wilson Moreira, o Xina, em 1998. A 
ideia, segundo ele, era fazer frente ao croissant francês. Os recheios podem ser de peperoni e frango 
com gorgonzola, quatro queijos, salame, linguiça, peito de peru com queijo minas e presunto com 
provolone. A massa é preparada em casa e assada no quiosque ao lado do estacionamento da PUC-
Rio. 

Onde: Rua Padre Leonel Franca, 251, Gávea 

Horário: segunda a sexta das 14h às 22h. 

 

Pipoca do Nelsinho 

O sonho do cearense era ser cantor, mas ele ficou famoso mesmo foi com o Disk-Pipoka, serviço de 
delivery do salgadinho. Por enquanto o pipoqueiro não está fazendo mais entregas, mas o motivo é 
nobre: Nelsinho estuda informatizar o sistema de pedidos para tornar a coisa mais prática, e promete 
que daqui a dois ou três meses as entregas devem voltar a ser realizadas. Atualmente são quatro 
sabores de pipoca: salgada com queijo, salgada com bacon, doce pura e doce com leite condensado. 

Onde: Avenida Rio Branco (em frente ao número 257), esquina com Rua Santa Luzia, na Cinelândia. 

Horário: segunda a sexta, das 15h às 20h30 

 

Churrasquinho do Família 

Há mais de 20 anos no Centro da cidade, Carlos Antônio Thompson, mais conhecido como Família 
(ele sempre cumprimenta os fregueses de jeito carinhoso) ou Dimi Thompson, cantor de samba, 
vende churrasquinho no espeto. A iguaria pode ser de carne ou linguiça e vem acompanhada por um 
pãozinho de alho espetacular. Tudo assado no local, com luvas nas mãos. 

Onde: Avenida Rio Branco, esquina com Rua Visconde de Inhaúma, Centro. 

Horário: segunda a sexta das 18h às 3h e sábado das 14h à meia-noite. 
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ANEXO C – ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM PRODUTORES DE EVENTOS 

 

PERGUNTAS: 

1. Endereço de e-mail  

2. Qual é seu nome e ocupação?  

3. Conte um pouco sobre seu trabalho.  

4. O que você acha, em termos de quantidade e qualidade, sobre os espaços públicos de 

uso comum do Rio de Janeiro?  

5. Como é a situação das praças e espaços públicos de uso comum no Rio de Janeiro?

  

6. O que a comida representa para você?  

7. Qual é o papel sócio-cultural da comida na rua?  

8. Na sua opinão, qual é o papel da comida na reocupação dos espaços dos espaços 

públicos 

9. "Comer é um ato social"- é, na sua opinião?  

10. Qual é o papel da comida da resignificação dos espaços na cidade? 

11. Conte sobre seu caso, o que seu trabalho contribuiu para a resignificação dos espaços 

públicos? 

 

PRIMEIRA ENTREVISTA – MARCELO PIUÍ  

1. Marcelo Piuí, produtor de eventos 

2. Produzo eventos de comida de rua e entretenimento 

3. Acho que temos poucos espaços públicos como praças que sejam atrativos, 

especialmente em áreas mais longe doa centros ou áreas mais novas da cidade. 

4. Temos duas realidades claras. As que estão em estado de conservação muito bom, 

normalmente contando com a ajuda da própria população e as que estão em estado 

de abandono ou jogadas de lado. 

5. A comida representa um importante elo entre as pessoas 

6. O de expressar o comportamento sócio cultural 

7. Fundamental. Vemos em todo o Rio e região metropolitana uma quantidade enorme 

de áreas públicas que foram revitalizadas através da ocupação da comida. Os 

eventos de comida de rua unem as pessoas e representam opções de 

entretenimento para a população do entorno, que acaba por reencontrar aquele local 

e dar novas funcionalidades a ele em seu cotidiano, muitas vezes retirando 

moradores de rua e usuários de drogas e devolvendo aquele lugar a população 

8. Mais pura verdade. Quando comemos, escolhemos as consequências que aquilo 

pode provocar nos arredores 

9. Muito grande. Ela une as pessoas e as coloca em comunidade. 

10. A rota revitalizou um pedaço do campo de são bento em Niterói em que não se 

passava. Era uma das áreas em que se dizia ficar os tarados. Essa área também fica 

próxima a um centro cultural que não tinha muita visitação. Em dois anos de rota, 

conseguimos dobrar a visitação do centro cultural, e fazer com que as pessoas 

passassem novamente por ali sem medo. Além disso, revitalizamos os parquinho e 
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brinquedos para as crianças, além de ajudar na manutenção dos jardins e plantas, 

tudo isso como forma de devolução a população pela realização da feira naquela 

área.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA – ANA PAULA GOMES 

1. Ana Paula Gomes - Diretora de Projetos da AAposta 

2. A AAposta é uma empresa de eventos, comunicação e marketing que atua no 

mercado há 6 anos atendendo diversas empresas e possui dois eventos próprios - 

Gastro Beer Rio e Circuito Moda Carioca. 

3. A cidade do Rio de Janeiro possui muitos espaços públicos que ainda são poucos 

explorados e ocupados pelos cariocas. Por falta de investimento em infraestrutura, 

segurança e entretenimento a população não usufrui de muitos desses espaços 

como áreas de lazer e propagadoras de cultura, educação e entretenimento. 

4. Temos em nossa cidade espaços lindos, cheios de história, áreas verdes que são 

completamente abandonadas pelo poder público. Não vemos o poder público 

vislumbrando possibilidades de desenvolvimento econômico e cultural através de 

ações - parcerias público x privada para ocupação desses espaços. Essas 

oportunidades como eventos de entretenimento, cultural, esportivos, seriam um 

enorme fator agregador e gerador de possibilidades de cultura, lazer e 

desenvolvimento.  

5. Um grande encontro social e cultural. 

6. A comida de rua está em nossa cultua desde muito anos, fazendo parte de 

mercados, feiras livres e diversas outras formas de expressão na ruas de nossos 

país. Em especial no Rio de Janeiro, temos uma relação forte com essa atividade 

econômica e "cultural" e precisamos continuar valorizando e apoiando essa atividade 

que é grande geradora de emprego, renda, cultura e lazer. 

7. É um momento importante de desenvolvimento da cultura gastronômica para nossa 

sociedade e como oportunidade de mercado para o desenvolvimento econômico e 

cultural. E esse momento é fundamental para se gerar oportunidades de acesso ao 

mercado pelos novos empreendedores e reocupar a cidade de forma ordenada 

através de eventos, atividades fixas nesses espaços e incentivo aos 

empreendedores.  

8. Sim. Fundamental. Através da comida podemos reocupar espaços, criar novas 

formas de geração de cultura e lazer. 

9. "O Gastro Beer Rio ocupou a Quinta da Boa Vista pela primeira vez em outubro de 

2015. Desde então, já realizamos 10 edições do evento no parque e conseguimos 

ver a transformação através da ocupação pelos cariocas. A Quinta da Boa Vista é 

um dos mais importantes parques do Rio, abriga um dos mais importantes Museus 

do país. A população carioca como um todo não freqüenta o parque que fica na Zona 

Norte do Rio e é pouquíssimo divulgado como uma área de lazer, geradora de 

cultura. O que vimos acontecer durante esse período juntamente com parceiros 

como o Museu Nacional da UFRJ é que o carioca que muitas das vezes não 

conhecia, ou só havia freqüentado quando criança, passou a freqüentar e 

redescobrir o espaço. Isso nos mostra o quanto é fundamental existir uma parceria 

público x privada para que espaços públicos possam ser ocupados, revitalizados e 
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entregue a população com infraestrutura, segurança e atividades que disseminem a 

cultura e educação da população."       

 

TERCEIRA ENTREVISTA – RODRIGO MOITREL 

1. Rodrigo Moitrel - diretor e proprietário do Movimento Rio Ao Ar livre  

2. Me chamo Rodrigo Moitrel, diretor e idealizador do Movimento Rio Ao Ar Livre, 

projeto que reocupa parques com festivais multiculturais na cidade do Rio ( com 

música, foodtrucks, cultura, arte e trazendo vida aos parques da cidade ).  Com o 

Movimento Rio Ao Ar Livre, realizamos 27 festivais desde dezembro de 2015. 

Inauguramos a Orla Conde e reativamos parques como Campo de Santana, 

Mahatma Gandhi e Passeio Público que hoje estão gramados, com segurança e 

movimento. O projeto acontece quinzenalmente em praças da cidade, com 

foodtrucks, musica, cultura, yoga, massoterapia e mais.  

3. Acho que faltam lugares públicos de qualidade na cidade do Rio de Janeiro. Eles 

existem mas são subutilizados 

4. Em geral, subutilizados mas com grande potencial 

5. Comida representa união, prazer, momentos em família e amigos. Comida é 

agregador. 

6. Ela leva diversidade, cultura, conforto, praticidade e rapidez aos seus consumidores 

7. Ela é o item aglutinador já que proporciona algo essencial, que é se alimentar, 

atrelado a outras atividades que podem ser feitas em espaços públicos, unindo 

assim diversos prazeres. 

8. Também, ela é fundamental porque inicialmente ajuda a trazer o público  

9. Me chamo Rodrigo Moitrel, diretor e idealizador do Movimento Rio Ao Ar Livre, 

projeto que reocupa parques com festivais multiculturais na cidade do Rio ( com 

música, foodtrucks, cultura, arte e trazendo vida aos parques da cidade ).  Com o 

Movimento Rio Ao Ar Livre, realizamos 27 festivais desde dezembro de 2015. 

Inauguramos a Orla Conde e reativamos parques como Campo de Santana, 

Mahatma Gandhi e Passeio Público que hoje estão gramados, com segurança e 

movimento. O projeto acontece quinzenalmente em praças da cidade, com 

foodtrucks, musica, cultura, yoga, massoterapia e mais.  

Hoje, o Movimento Rio Ao Ar Livre é o principal projeto de reocupação urbana do 

Rio. Nós realizamos reocupação urbana de parques e praças da cidade, via festivais 

multiculturais. Público com ticket altíssimo e público formador de opinião. O Festival 

está crescendo e ganhando repercussão e visibilidade Realizamos 15 festivais no 

parque do Passeio Público,  inauguramos a Orla Conde, 9 festivais no campo de 

santana, e, em breve, em outros pela cidade.  Iremos para Praça XV e Praça dá 

Cruz Vermelha, além de projetos em parceria. Essas áreas ficam no Centro 

financeiro do Rio e o fazemos quintas e sextas para pegar o grande público de 

almoço e Happy Hour. Este ano fomos agraciados participando de um curta 

metragem da PNUD ( ONU ) sobre negócios sustentáveis no Rio que rodará 40 

países. Temos hoje 9.000 seguidores no facebook, a mídia espontanea com 

bastante força (ver apresentação) e simpatia da cidade pelo projeto. 
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ANEXO D – MAPA DE FEIRAS ORGÂNICAS 

 

 

Fonte: Aonde tem Feira (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO E – MAPA DA COMIDA DE RUA NO RIO DE JANEIRO 

 

 

Fonte: Gastronomia de Rua no Rio (2017) 


